
PREFÁCIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE 
Vere dignum et justum est, aequum et 
salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias 

ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, 

aetérne Deus: Qui cum unigénito Filio tuo 
et Spiritu Sancto unus es Deus, unus es 

Dóminus: non in uníus singularitáte 

persónae, sed in uníus Trinitáte 

substántiae. Quod enim de tua glória, 
revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, 

hoc de Spíritu Sanco sine differéntia 

discretiónis sentímus. Ut in confessióne 
verae sempiternaéque Deitátis, et in 

persónis propríetas, et in esséntia únitas, 

et in majestáte adorétur aequálitas. Quam 
laudant Angeli atque Archángeli, 

Chérubim quoque ac Séraphim: qui non 

cessant clamáre quotídie, una voce 

dicéntes: 

R. Sanctus... 
 

É verdadeiramente digno, justo, 
racional e salutar, que sempre e em toda 

a parte Vos rendamos graças, Senhor 

Santo, Pai onipotente e Deus eterno; 
Que sois, com o Vosso Filho Unigênito 

e com o Espírito Santo, um só Deus e 

um só Senhor, não na singularidade 

duma só pessoa, mas na Trindade duma 
só substância. Porque tudo aquilo que 

nos revelastes e cremos da Vossa 

glória, isso mesmo sentimos, sem 
diferença nem distinção, do Vosso 

Filho e do Espírito Santo, de maneira 

que, confessando a verdadeira e eterna 
Divindade, adoramos a propriedade nas 

Pessoas, a unidade na Essência e a 

igualdade na Majestade, a qual louvam 

os Anjos e os Arcanjos, os Querubins e 
os Serafins, que não cessam de cantar 

dizendo a uma só voz: R. Santo.. 
 

COMMUNIO 
Ps. 26, 4 - Unam pétii a Dómino, hanc 
requíram: ut inhábitem in domo Dómini 

ómnibus diébus vitae meae.  

Uma coisa pedi ao Senhor e esta não 
deixarei de pedir. E é que eu habite na 

casa do Senhor todos os dias da minha 

vida. 
 

POSTCOMMUNIO 
Quos coelésti, Dómine, dono satiásti: 

praesta, quaésumus; ut a nostris 

mundémur occúltis, et ab hóstium 
liberémur insídiis. Per Dóminum nostrum 

Iesum Christum, Fílium tuum, qui tecum 

vívit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, 
Deus, per ómnia saécula saeculórum. 

R. - Amen. 

Fazei, Senhor, que aqueles que 

saciastes com estes dons celestes se 

purifiquem dos pecados ocultos e não 
caiam nas ciladas do inimigo. Por 

Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

que convosco vive e reina na Unidade 
do mesmo Espírito Santo pelos séculos 

dos séculos. 

R. – Amém. 
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INTROITO 

Ps. 26, 7 et 9 - Exáudi, Dómine, vocem 

meam, qua clamávi ad te: adiútor meus 

esto, ne derelínquas me, neque despícias 

me, Deus salutáris meus.  
Ps. 26, 1 - Dóminus illuminátio mea et 

salus mea, quem timébo?   

Glória Patri… 
Ps. 26, 7 et 9 - Exáudi, Dómine, vocem 

meam… 

Ouvi, Senhor, os gritos com que 

chamei por Vós. Sede a minha ajuda 

e não me abandoneis, nem me 

desprezeis, meu Deus, e salvação 
minha. 

Sl. Deus é a minha luz e o meu 

auxílio, quem poderei temer? 
Glória ao Pai... 

Ouvi, Senhor... 
 

ORATIO (COLETA) 

Deus, qui diligéntibus te bona invisibília 

praeparásti: infúnde córdibus nostris tui 

amóris afféctum: ut te in ómnibus et 
super ómnia diligéntes, promissiónes 

tuas, quae omne desidérium súperant, 

consequámur.  
Per Dóminum nostrum Iesum Christum 

Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat in 

unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia 

saécula saeculórum. 

R. - Amen. 

Ó Deus que preparastes para os que 

Vos amam bens invisíveis, infundi 

nos nossos corações o fogo do vosso 
amor, e fazei que, amando-Vos em 

todas e sobre todas as coisas, 

alcancemos o efeito das vossas 
promessas que superam toda a nossa 

esperança. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo vosso 

Filho, que convosco vive e reina na 
unidade do Espírito Santo, pelos 

séculos dos séculos. 

R. Amen. 
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MISSA DO 5º DOMINGO DEPOIS DE 

 PENTECOSTES 



 

EPISTOLA (1 Pedro 3, 8-15) 
Léctio Epístolae B. Petri Apóstoli. 

Caríssimos: Sede todos dum mesmo sentir na oração, compassivos, 

amigos dos irmãos, misericordiosos, modestos, humildes, não retribuindo mal por 
mal, nem maldição por maldição, mas, pelo contrário, bendizendo; pois para isto 

fostes chamados, a fim de que possuais a bênção (celeste) como herança. Porque 

o que quer amar a vida, e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal, e os seus 

lábios não profiram engano. Aparte-se do mal, e faça o bem; busque a paz, e vá 
após ela; porque os olhos do Senhor (estão) sobre os justos, e os seus ouvidos 

(estão atentos) às suas orações; mas o rosto do Senhor (está) contra os que fazem 

o mal. E quem é que vos poderá fazer mal, se vós fordes zelosos do bem? E até, 
se alguma coisa sofreis pela justiça, sois bem-aventurados. Portanto não temais as 

ameaças dos maus e não vos perturbeis. Mas bendizei Cristo Senhor em vossos 

corações.  

R. Deo grátias. 

 

 

GRADUAL 
Ps. 83, 10 et 9 - Protéctor noster, áspice, 
Deus: et réspice super servos tuos. V. 

Dómine, Deus virtútum, exáudi preces 

servórum tuórum.  

Ó Deus que sois o nosso protetor, olhai, 
e ponde sobre nós os vossos olhos. V. 

Senhor Deus dos exércitos, ouvi a 

oração dos vossos servos. 

 

ALELUIA 
Allelúia, allelúia. 

Ps. 20, 1 - Dómine, in virtúte tua 

laetábitur rex; et super salutáre tuum 

exsultábit veheménter. Allelúia. 

Aleluia, Aleluia. 

Senhor, o rei regozijar-se-á com a vossa 

proteção e saltará de alegria pelo auxílio 

que lhe mandais. Aleluia. 

 
 

EVANGELHO (Mateus 5, 20-24) 
Dominus vobiscum. 

R. Et cum spiritu tuo. 

Sequentia Sancti Evangélii secundum 
Matthaeum. 

R. Glória tibi, Domine. 

O Senhor seja convosco 

R. E com vosso espírito. 

Seqüência do santo Evangelho 
segundo Mateus. 

R. Glória a Vós, Senhor. 
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Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se a vossa justiça não 

exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos Céus. 
Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar será 

condenado em juízo. Pois eu digo-vos que todo aquele que se irar contra o 

seu irmão, será condenado em juízo. E o que chamar raça a seu irmão, será 
condenado no conselho. E o que lhe chamar louco, será condenado ao fogo da 

geena. Portanto, se estás para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares 

aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do 
altar, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem fazer a tua 

oferta. 

R. Laus tibi, Christe. 
 

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM 
Ps. 15, 7 et 8 - Benedícam Dóminum, 

qui tríbuit mihi intelléctum: 
providébam Deum in conspéctu meo 

semper: quóniam a dextris est mihi, ne 

commóvear.  

Bendirei o Senhor, que me deu 

inteligência, e tê-lo-ei sempre diante 
de mim, porque Ele colocou-se à 

minha direita para que eu não vacile. 

 

SECRETA 
Propitiáre, Dómine,supplicatiónibus 
nostris: et  has oblatiónes famulórum 

famularúmque tuárum benígnus 

assúme; ut, quod sínguli obtulérunt ad 

honórem nóminis tui, cunctis profíciat 
ad salútem. Per Dóminum nostrum 

Iesum Christum, Fílium tuum, qui 

tecum vívit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti, Deus, per ómnia saécula 

saeculórum. 

R. - Amen. 

Sede favorável, Senhor, às nossas 
orações e aceitai as ofertas dos 

vossos servos e servas, para que 

aproveite à salvação de todos o 

sacrifício que cada um de nós Vos 
oferece em honra do vosso nome. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, que convosco vive e 
reina na Unidade do Espírito Santo 

pelos séculos dos séculos. 

R. – Amém. 
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Subsídio Litúrgico da Forma Extraordinária do Rito Romano, segundo 

o Motu Próprio Summorum Pontificum de Sua Santidade o Papa Bento 

XVI. Extraído do blog: http://subsidioliturgico.blogspot.com 


